
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo okólne 

Rektora Politechniki Gdańskiej 

nr 57/2021 z 7 grudnia 2021 r. 
 

 

w sprawie: zmian w składzie koordynatorów ds. e-learningu. 

 

§1 W skład koordynatorów ds. e-learningu powołuję dr. hab. inż. Jana Daciuka, prof. PG w miejsce 

dr. hab. inż. Jacka Rumińskiego, prof. PG, dr. inż. Ariela Dzwonkowskiego w miejsce mgr. inż. 

Tomasza Karli, dr inż. Natalię Jarzębkowską, w miejsce dr Magdaleny Musielak, dr Agnieszkę 

Bartłomiejczyk, prof. PG w miejsce dr inż. Justyny Signerskiej-Rynkowskiej. Obowiązki 

koordynatora przestaje pełnić dr inż. Tacjana Niksa-Rynkiewicz. 

 

1. W związku z powyższymi zmianami skład koordynatorów jest następujący:  

1. dr inż. arch. Joanna Kabrońska    WA 

2. dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG  WCh  

3. dr inż. Izabela Sinkiewicz, prof. PG   WCh  

4. dr inż. Ariel Dzwonkowski     WEiA  

5. dr hab. inż. Jan Daciuk, prof. PG    WETI  

6. dr Brygida Mielewska, prof. PG    WFTiMS  

7. dr Agnieszka Bartłomiejczyk, prof. PG   WFTiMS 

8. dr hab. inż. Katarzyna Weinerowska-Bords, prof. PG WILiŚ 

9. dr inż. Bogdan Ścibiorski     WIMiO 

10. dr inż. Klaudia Wrzask     WIMiO  

11. dr inż. Karol Flisikowski     WZiE 

12. dr Iwona Mokwa-Tarnowska    CJO 

13. dr inż. Natalia Jarzębkowska    CM 

14. mgr Kazimierz Rozwadowski    CSA 

 

2. Zakres zadań koordynatorów:  

1) Wsparcie metodyczne pracowników wydziałów i centrów dydaktycznych w zakresie tworzenia 

wysokiej jakości kursów na eNauczaniu PG opartych na standardach metodologii  

e-learningu. 

2) Definiowanie potrzeb pracowników jednostki w zakresie organizacji szkoleń metodycznych 

i technicznych (indywidualnych i grupowych) oraz potrzeb w zakresie rozbudowy 

funkcjonalności eNauczania PG i przekazywanie ich do CNE PG.  



 
 

3) Weryfikacja jakościowa e-kursów w ramach monitoringu zajęć (sprawdzenie zgodności 

z wymaganiami Procedury nr 10 w systemie zapewniania jakości kształcenia na uczelni).  

4) Współpraca metodyczna z nauczycielami i pracownikami realizującymi e-kursy 

w zakresie tworzenia, prowadzenia i monitoringu zajęć na odległość oraz archiwizacji  

e-kursów. 

5) Opiniowanie e-kursów zgłoszonych w ramach szkolenia do CNE PG i wydawanie 

certyfikatów poświadczających umiejętności z zakresu projektowania e-kursów.  

6) Stała współpraca z CNE PG w zakresie wypracowywania standardów jakości 

dla e-kursów na Politechnice Gdańskiej.  

 

§2 Pismo okólne wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

Rektor 

 

 

 

prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN 


